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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 ژورنال کلاب گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای

 
 

 : زهرا جهاندار لردنام و نام خانوادگی دانشجو
 دکتر ویدا زراوشانی: استاد راهنمانام و نام خانوادگی 

 
 دلایل اصلی انفجار آتش سوزی در محیط صنعتی و کارهای مقابله باآنها: موضوع
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شرکت با سرلوحه قراردادن  نی. ادیگرد سیشرکت(تاس یعامل فعل ریکشاورز )مد ریاردش تیریبه مد 3131شرکت آتشران با نام تکنونلز در سال : مقدمه

 ،یجهان یو آتش نشان یمنیکارخانجات و موسسات ا نیتر شرفتهیو استفاده از تجارب پ یتکنولوژ یدستاوردها نیاز آخر یریهمه ضمن بهره گ یبرا یمنیا
 یداخل یهاشرکت نیشروتریو پ نیاز معتبرتر یکیکه امروز نام آتشران به عنوان  یبرداشته است به طور یکار و زندگ طیمح یساز منیدر ا یموثر یهاگام

 .همگان است نانیمطرح و مورد اطم ق،یحفاظت حر زاتیو تجه هاستمیس یو اجرا یواردات، مشاوره، طراح د،یتول نهیدر زم
 

 قیحر جادیچهار عامل عمده ا
 

 رعدوبرق رینظ یعیطب یها دهیپد

 

 ...(گاریته س ت،ی)کبر یانسان یخطاها

 

 ..(یبرق لیها و وسا یکش می)س یفن نواقص

 

 پوشش جرم ....( ،یتوز نهیک ،ی)خودکش یعمد یها یسوز آتش

 

 قیبروز حر طیو شرا علل
 راستیآن ها شامل موارد ز نیکه مهم تر ندینقش نما یفایا قیتوانند در بروز حر یم یمتعدد طیو شرا عوامل

 

 ینمودن شعله به مواد سوختن كیمانند نزد :میمستق یریگ آتش

 

آن ها در اثر فشار و فعل و انفعالات بالا رفته و شروع به  یدما جیکه بتدر یوانیو ح یمواد آل ایتوده زغال سنگ  كیدما در  شی: افزادما یجیتدر شیافزا

 کنند یسوختن م

 

 گردد قیرتواند عامل شروع ح یبا کاغذ م كیترین دیهوا، اس ژنیو آب، فسفر با اکس می، پتاس دیآب و اس بیترک رینظ ی: واکنش هایائیمیش یها واکنش

 

 است طیشرا نیا یباند فرودگاه از نمونه ها یرو مایهواپ یچرخ ها دیترمز شد ایمانند دو قطعه چوب خشك  ریدو جسم آتش گ نی: مالش باصطحکاک

 

 گردد یم قیباعث حر اءیاش یتمرکز نور رو ینیذره ب تیخاص لیحالت به دل نی: در ایمرئ ریو غ یمرئ یپرتوها تمرکز

 

 تواند سبب حرارت وآتش گردد یمقاومت بالا م یدارا یهاد كیبرق از  انی: حرارت حاصل از عبور جریجار تهیسیالکتر

 

 دتواند داشته باش یباشند م ریبخار مواد آتشگ ایگاز  یکه دارا ییدر مکان ها لیاز اختلاف پتانس یجرقه ناش جادیا لیساکن: به دل تهیسیالکتر

 

 گردد قیسبب بروز حر یتواند براحت یاست و م یکیالکتر لیصدها هزار ولت اختلاف پتانس ی: صاعقه داراصاعقه

 

 ندینما جادیرا ا یعیوس یهایتوانند آتش سوز یانفجار م نیدر ح گریمواد منفجره د یاریو بس تینامیاز مواد منفجره: د یناش انفجار

 

عامل  كیافتد همراه با  یدرون سوز اتفاق م یگاز مشابه آنچه که درموتورها ایدر حالت بخار  یاز حد مواد سوختن شیب: تراکم یاز حد ماده سوختن شیب تراکم
 گردد قیتواند سبب بروز حر یراه انداز مانند جرقه م

 

 عیدر صنا قیبروز حر طیو شرا علل
 

 یساختمان بیع
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 یو انباردار ینگهدار بیع

 

 یاز اتش سوز یریشگیو پ ینیب شیعدم پ بیع

 

 قیعدم اطلاع از طروق مبارزه با حر بیع

 

 یاز وقوع آتش سوز افتنیدر اطلاع  ریتاخ بیع

 

 ها نیشد ماش جادیا یها جرقه

 

 مصرف یپاره و ب یها کاغذ

 

 از ظروف عاتیما نشت

 

 ها و سنگ سمباده سمباده

 

 مذاب فلزات
 

 و برش فلزات یجوشکار

 

 یباز آتش

 

 مانده و خاموش نشده یباق یآتش ها ایداف  یخاکسترها

 

 داغ یشدن روغن ها مشتعل

 

 خاموش نشده یگارهایو فندک به خصوص س تیکبر گار،یس

 

 

 سوخت طیشرا
 

 یم دیر آب تولو بخا دکربنیاکس یهستند و لذا موقع سوختن گاز د ژنیو اکس تروژنین دروژن،یکربن، ه یحاو باتیترک یجامد اغلب جامدات سوختن یسوختها
 ید یبجا داده و خوجود ندارد، سوختن مواد به صورت ناقص ر یکاف ژنیمحصور که نفوذ هوا کم بوده و اکس یفضاها ایبسته  یمثل اتاقها یطیکنند. در شرا

 قیاز حر یاشن یاز مرگ ها یاریبس لیمزه عامل اص یبو و ب یرنگ، ب یب یگاز سم نیشود. ا یدمیاست تول یسم یکربن که گاز دیکربن، مونوکس دیاکس
 .آنهاست یشعله بر رو شاررطوبت و سرعت انت زانیم ،یحرارت تیهدا تیعوامل موثر در اشتعال مواد جامد سطح تماس ماده با هوا، خاص نیاست. مهمتر

 

و  تیه فرارخصوص درج نیدر ا .ندیآ یمختلف دما و فشار به شکل بخار در م طیتحت شرا لیالکل، نفت و گازوئ ن،ینوع سوختها مثل بنز نیا عیما یسوختها
بسته و بدون  یضاهابخارات در ف نیشود و اگر ا یم ریتبخ یبه راحت یمعمول یدمائ طیو الکل تحت شرا نیدارد. مثلا بنز یاریبس تی( اهمرینقطه جوش )تبخ

 .را به دنبال داشته باشند یجرقه خطرانفجار و آتش سوز نیتوانند با اول یهوا جمع شوند م هیتهو

 

 هیمواد اول داشتن ابای لن،یشوند مثل گاز است یم ینگهدار لندرهایفشار و دما در داخل س طیگازها تحت شرا نیا یصنعت یطهایمعمولا در مح یگاز یسوختها
شوند مثل  یمصرف م یکشلوله  ستمیخود تحت س یعیبه شکل طب ایشود و  یم دیتول دیکه در انبار کارب لنیشوند مثل گاز است یم دیتول ازیدر مواقع مورد ن

 .اشاره کرد رهیمتان، پروپان و غ لن،یدروژن،استیتوان به ه یقابل اشتعال م یگازها نی. از مهمتریگاز شهر
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 یو آتش سوز قیحر مخاطرات
 

 و حرارت شعله

 

 و قابل سوختن یسم یو گازها دود

 

 ژنیاکس کاهش

 

 ساختمان ینقص در سازه ها جادیا

 

 قیو شدت حر گسترش
باشد.  یفاوت ممت زیسرعت در جهات مختلف ن نیا نیمتفاوت است. همچن قیبروز حر طیو شرا ی( بسته به نوع ماده سوختن قی)شعله حرقیگسترش حر سرعت

و به  یعمود در جهت قیکنند. سرعت گسترش حر یم انیمواد را بر اساس آن ب هیآزبست را برابر صفر گرفته و بق یبرا قیسرعت گسترش حر یبه طور کل
 و از نظر آتش قیدرجات مواد از نظر گسترش حر ریجهات است. در جداول ز گریکمتر از د نییبه سمت پا یجهات و در جهت عمود ریاز سا شتریسمت بالا ب

 نشان داده شده است یریگ

 

 قیمؤثر بر گسترش و شدت حر عوامل
 مؤثر باشند قیتوانند بر گسترش حر یم ریز عوامل

 

 قیحر ند،یآزاد نما ژنیتوانند اکس یسوختن م نیکه در ح یدر مواد نیگردد همچن یم ریهوا امکان پذ انیعامل توسط جر نی: اژنیبه اکس یدسترس شیافزا
 .خواهد داشت یشتریگسترش ب

 

 دیافزا یم قیکمتر باشد، بر شدت حر یمائیش بی: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و ترکیماده سوختن ییایمیش ثبات

 

نابع سوخت بزرگ ، م یمواد در انبارها یشود. مثلاًطبقه بند یم شتریب قی: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حریماده سوختن سطح
 .است یافق وحتر از سط عیسر یدر سطوح عمود قیجمله اند. گسترش حر نیوامثال آن از ا یاهی، پوشش گ نیمواد در سطح زم یبا سطح بزرگ و پراکندگ

 

 قیحر محصولات
 

 است ( یاز نگاه تلفات انسان قی) بخش خطرناک حر قیو بخارت حاصل از حر گازها

 

 شود( یم جادیا نییپا ی)بواسطه احتراق ناقص و در دما ذرات

 

 است( یو رنگ آن وابسته به ماده سوختن ژنیاکس زانیآن وابسته به م یاست. شدت گرما قیحر تی)قسمت قابل رو شعله

 

 گسترش آتش است( زانیم زیو ن ینوع ماده سوختن ق،ی)وابسته به مدت زمان شروع حر یانرژ ای گرما

 

 

 قیاطفاء حر یعموم یها روش
شود.  یمهار م قیقطع کرد ، حر ای(را کنترل و محدودنموده یا رهیزنج یواکنش ها ای یمواد سوختن ژن،ی)حرارت، اکسقیاز اضلاع هرم حر یکیاگر بتوان  اصولاً 

 ستین تیدر درجه اول اهم یاست ول قیلازمه بروز حر یا رهیزنج یاگرچه واکنش ها
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 کربن( دیاکس یکردن )توسط آب، د سرد

 

 کربن، خاک، ماسه و خاک( دیاکس یکردن )توسط کف، د خفه

 

 یحذف ماده سوختن ایکردن  سد

 

 مخصوص( ی) هالن و پودرهایا رهیزنج یواکنش ها کنترل

 

 کربن( دیاکس یو د تروژنیکردن هوا )ن قیرق

 

 کردن سرد
 زیکربن ن دیاکس یاز خواص گاز د یکی. ردیگ یآب انجام م لهیعمل عمدتاً به وس نیسرد کردن است. ا ق،یکنترل حر یو متداول و مؤثر برا یمیروش قد كی

  باشد یمناسب م A دسته قیحر یروش برا نیدارد، ا تیاهم قیآب در اطفاء حر یریو روش به کارگ زانیباشد. م یسرد کردن آتش م

 

 کردن خفه
 یطلوبروش م یول ستیها مؤثر ن قیروش اگرچه در همه حر نیبه محوطه آتش گردد. ا ژنیاکس دنیاست که مانع رس یآتش با مواد یکردن، پوشاندن رو خفه
خاک، شن و  اًمنداشته باشند. ض یحالت پوشش ایتر از هوا بوده و  نیسنگ یستیروند با یخفه کردن به کار م یکه برا یباشد. مواد یها م قیاکثر حر یبرا

 .توانند انجام دهند یکار را م نیا زین سیخ یماسه و پتو

 

 محدود کردن سوخت ای یمواد سوختن حذف
 یوارهاید دنی، کش دهیبه آن ها نرس قیکه تاکنون حر ی، جابجا کردن مواد، جدا کردن منابع انیبوده و با قطع جر ریامکان پذ قیبروز حر یروش در ابتدا نیا

 قیبه کاهش خطر حر قیگردد .محدود کردن مقدار سوخت در دسترس از دو طر یرا شامل م عیما یکردن ماده سوختن قیرق نیو همچن زیخاکر ایحائل و 
 .ودش یگرما کنند که به آن بار آتش سوخت گفته م دیگسترش آتش تول یقادرند بسوزند وبرا کهیکنترل مقدار مواد قیکند. اول از طر یکمك م

ار دود کم ممکن است ب یکند. سوخت یسوزنند بار دود سوخت فرق م یکه م یشود کنترل خواهد کرد. البته بسته به نوع مواد یم دیرا که تول یمقدار دود دوم
 .برعکس ایداشته باشد  یادیو بار اتش ز

 

 یا رهیزنج یواکنش ها کنترل
جامد مانند  باتیترک یآن و برخ یها نیگزیو جا CBrCIF ،BrCF3 Hallonهالن مانند،  باتیترک یاستفاده از برخ یا رهیزنج یکنترل واکنش ها یبرا

 یم یول استروش ها  ریمشکل تر و گران تر از سا قیکنترل حر یعمل برا نیباشد. ا یمؤثر م میکربنات پتاس ایبنفش  میو پتاس میکلرورپتاس ن،یریجوش ش
  .مواد پر ارزش به کار رود یتواند به صورت مکمل برا

 


